
PROPOZICE 

Hynčický půlmaraton 2017 

Zveme Vás na 2. ročník Hynčického půlmaratonu, který navazuje na dříve pořádaný úspěšný závod XC 
Hynčice. Závod je zařazený do Šumperského poháru horských kol 2017 a do nově i do poháru Jesenický šnek 
a šneček 2017. 

Datum:   sobota 5. 8. 2017 

Místo konání: Bikecentrum Hynčice pod Sušinou 
GPS souřadnice: 50.1608817N, 16.9001447E 

Pořadatel:  TNF bike team, z. s. 

Ředitel závodu:  Petr Linhart ml., 778 069 302 

Prezence: proběhne v prostoru nově vybudovaného bikecentra a bistra v sobotu 5. srpna 2017. 
8:30 – 12:00 hod – pro všechny kategorie (prosíme dostavte se k prezenci včas, tj. 30 minut před startem 
vaší kategorie). 
 
Start/cíl:  
– v 10:00 hod – v prostoru bikecentra - pro kategorii benjamínků 
– v 10:30 hod – u rybníka Úžas  - pro kategorii předžáci, malí žáci 
– v 11:15 hod – u rybníka Úžas -pro kategorie mladší žáci a žákyně, starší žáci a žákyně 
– v 12:30 hod – v prostoru bikecentra  - junioři, ženy A, B, muži A, B, C, D, E 
 
Kategorie: dle pravidel Šumperského poháru horských kol a Jesenického šneka a šnečka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Startovné při on-line registraci do středy 2. 8. 2017 (23:59): 

• Trasa A 100 m   benjamínci      zdarma 
• Trasa B okolo rybníka  předžáci (1 okruh) / malí žáci (3 okruhy)  zdarma / zdarma 
• Trasa C 5 km   mladší žactvo (1 okruh) / starší žactvo (2 okruhy) zdarma / 100 Kč 
• Trasa D 30 km/1150 m junioři, ženy A, B, muži A, B, C, D, E   250 Kč 

Online registraci najdete na stránkách Šumperského poháru horských kol www.spmtb.cz. 
Platba startovného bude probíhat při prezenci. 
Registrace po termínu 2. 8. 2017 bude probíhat pouze na místě v den závodu. K trasám C (2 okruhy) a D 
bude připočítán příplatek 100,- Kč. 
Příplatek 100,- Kč v den závodu se nevztahuje na závodníky na trase A, B a C (1 okruh). 

Startovné: platící kategorie obdrží poukaz na jídlo s nápojem po závodě, dále bude k dispozici mytí lidí i kol. 
 
Trasa D 30 km: https://mapy.cz/s/1RbyC. 
Poznámka: přibližně v polovině trati bude občerstvovací stanice (rozcestí Sedm cest). 

Slavnostní vyhlášení: proběhne cca 30 min po dojetí posledního závodníka v prostoru bikecentra. Odměněni 
budou tři nejlepší závodníci v každé kategorii dle pravidel ŠPMTB a Jesenického šneka a šnečka. Vyhlášení 
dětských kategorii (trasa A, B, C) proběhne po startu hlavního závodu. 

Výsledky: Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Šumperského poháru horských kol a 
Jesenického šneka. 

Pravidla: Závod se koná podle pravidel Šumperského poháru horských kol www.spmtb.cz/pravidla a dle 
pravidel Jesenického šneka a šnečka http://www.jesenickysnek.com/index.php/pravidla. 

Doprovodný program: Přístupný bude MTB skillpark, multifunkční hřiště s umělým povrchem, koupání 
v rybníce Úžas, test centrum Scott s možností zapůjčení kola i na závod po předchozí domluvě a rezervaci 
v termínu přihlášek. 

Občerstvení: platící závodníci mají v ceně startovného poukaz na jídlo a nápoj, které se budou vydávat 
v prostoru bikecentra. Kromě toho bude otevřeno bistro s nabídkou grilovaných jídel a nápojů. 
Neplatící závodníci budou mít možnost si na prezenci koupit za zvýhodněnou cenu závodnické jídlo a nápoj. 

 
Cyklistická přilba je povinná! 

 
Partneři závodu: penzion Kolovna, Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Ethic Sport, Lesy ČR s.p., Pepsi, 
limonáda Koli, pivovar Bernard, Fortex Auto, Ski Kraličák. 
 
Kontakt: TNF bike team 

Petr Linhart ml. 
tel.: 778 069 302 
e-mail: petr.ml.linhart@kolovna.com 
facebook: Kolovna Bikecentrum & Bistro 

http://spmtb.cz/pravidla/

